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ZASTUPITELSTVO OBCE:
Ve čtvrtek 26.4.2012 proběhlo II. zasedání zastupitelstva v roce 2012. V osmnácti bodech zastupitelé
řešili požadavky občanů (pozemky) i požadavky jiných obcí (Česká Ves – provoz krytého bazénu, Velké Kunětice napravení pochybení v privatizačním projektu souvisejícího s převodem vodojemů ze společnosti VaK na obce
Supíkovice a Velké Kunětice).
Zastupitelé byli informovani o stavu rekonstrukce dvou bytů v domě č.p.178. Rekonstrukce je těsně
před dokončením a proto zastupitelé vyzývají případné zájemce o bydlení v nájemním bytě k podání žádostí.
Do výběru budou zařazeni lidé nemající pohledávky po době splatnosti vůči obci a lidé nevlastnící nemovitost
v obci Supíkovice.
Další informace se týkala vzhledu obce a pořádku na pozemcích a v okolí některých nemovitostí.
V jednom případě byly podniknuty první kroky k nápravě. Tady si neodpustím poznámku o občanských iniciativách
z roku 2011, kdy signatáři petice požadovali zajištění pořádku na pozemcích v okrajových částech obce
sousedících s pastvinami. Zajímavé, jak benevolentní jsou ke stavu na pozemku u hlavní silnice v obci.
Zastupitelé se shodli na nutnosti větší kontroly občanů nerespektující základní normy společného
soužití. Nepořádek, obcházení nařízení o provozu septiků a odpadních jímek nebo porušováním zákona o ovzduší
pálením nevhodných materiálů na otevřeném ohni jsou nejčastější nešvary znepříjemňující život ostatním
obyvatelům obce.
Věřím, že občany, kteří se v textu poznali, přiměje tato zpráva k nápravě a nebude nutné přistupovat
k oboustranně nepopulárním opatřením. I z důvodu udržování pořádku v obci se organizuje pololetní svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, tak proč ho nevyužít nejbližší dne 19.5.2012
Bod přednesený zastupitelem ing. Zuberem byl zaměřený na zatraktivnění okolí Vajontu. Ve shodě bylo
konstatováno, že se provedou úpravy okolí a samotné nádrže. Prostor bude opatřen několika odpadkovými koši a
lavičkami, provede se vypuštění a vyčištění nádrže spojené s nutnou opravou části zdi. Případné další investování
do této lokality bude podmíněno životaschopností instalovaného mobiliáře.
Nerad bych v úvodníku pouze spílal darebákům, proto mi dovolte popřát Vám všem krásné jarní dny a hodně
úspěchů v nově objevených zálibách, jako je zahradničení nebo chov slepic.
Bican Roman

USNESENÍ č.2/2012
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 26.4. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Informaci k výsledku rozhodnutí soudu
2. Informaci k průběhu stavu žádostí o dotace
3. Seznámení se stavem na pozemku parc.č. 330
4. Informaci k rekonstrukci 2. bytových jednotek v domě čp,178
5. Rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her –odhad přijmu obce v roce 2012 z titulu novely zákona o
loteriích a jiných podobných hrách
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Přijetí příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů na pořízení , rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení od Olomouckého kraje ve výši 10.000,- Kč – spolufinancovíní obce ve stejné výši
jako je příspěvek, smlouvu o poskytnutí příspěvku poskytovatel- Olomoucký kraj, příjemce Obec
Supíkovice
2. Odvolání obce Supíkovice proti rozsudku Krajského soudu a využití možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu
na základě doporučení –viz dopis Advokátní kancelář Judr.Sedláček – Švesták se sídlem v Šumperku,
zajistit zrušení zástavního práva na majetek p. Koskové
3. Žádost obce Velké Kunětice k nápravě chyby v privatizačním protokolu č. 22648 ze dne 29.7.1993
tykající se převodu vlastnictví vodojemů a uvést vlastnictví dle skutečnosti, případné náklady spojené
s tímto převodem bude hradit obec Velké Kunětice.
4. Záměr darovat 50 % podíl technického zařízení vodojem Hájenka obci Velké Kunětice a zajištění
vzájemného předkupního práva při vkladu do katastru nemovitostí
5. Jmenování 3. zástupců za obec do školské rady na další funkční období paní Bicanová Ivana, Ing.
Hájková Miroslava a pan Prudil Vladimír
6. Záměr - pronájem pozemku parc.č. 13/1- zahrada , výměra 170 m2 ,parc.č. 13/2-orná půda ,výměra 101
m2 a parc.č. 1421/1- zahrada - výměra 48 m2
7. Záměr pronájmu pozemku parc.č. st. 169- zastavěná plocha a nádvoří- výměra 410 m2
8. Odkup pozemku parc.č. 151/1 – zahrada- výměra 1041 m2- vlastník Pánek Martin cena pozemku 20,Kč/m2 a obec se zavazuje uhradit veškeré vzniklé náklady spojené s převodem
9. Odkup části pozemku parc.č. 151/2 – vlastník Harčarik Zdeněk
10. Provést změnu hranic pozemku parc.č. 1087/1 vlastník p. Bína Jindřich a pozemku parc.č. 1087/2
vlastník obec – veškeré vzniklé náklady spojené se změnou bude hradit vlastník pozemku parc.č. 1087/1
p. Bína Jindřich
11. Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na krytí ztráty – zajištění provozu krytého plaveckého bazénu
Česká Ves
12. Zřízení účtu (Jakost), jako rezervního fondu na investice spojené s vodovodním řadem většího
charakteru – ukládání přeplatku ze zálohy za odběr vody, ukládat částku ve výši 10 % ze čtvrtletních
předpisů vypočtených ze spotřeby vody za konkrétní čtvrtletí
13. Úpravu rozpočtu 1/2012
14. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Záměr odkupu nebo pronájmu parc.č. 582/2 – ostatní plocha , výměra 63 m2
2. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1184
Zastupitelstvo obce pověřuje :
1. Starostu obce k podpisu smlouvy mezi Obci Supíkovice a Česká Ves
o poskytnutí příspěvku na krytí ztráty k zajištění provozu krytého plaveckého bazénu
2. Místostarostu obce k zahájení úpravy vodní nádrže Vajont a jeho okolí
V Supíkovicích dne 26.4. 2012

ÚZEMNÍ PLÁN:
V minulosti, konkrétně v občasníku č.I-2012 jsme Vás informovali o započetí prací na novém územním
plánu pro obec Supíkovice. Vypracování nového územního plánu (ÚP) bude spolufinancováno částečně i z peněz
Olomouckého kraje, který obci Supíkovice přislíbil v rámci dotačního titulu POV částku 200 tisíc korun na
úhradu nákladů spojenou s první etapou pořizování dokumentu probíhající v roce 2012. Blíží se čas kdy
zpracovatel bude sestavovat základní návrh ÚP s ohledem na potřeby občanů, podnikatelů a obce. Vyzýváme
tedy občany, kteří by chtěli nějakým způsobem poopravit kvalifikaci využívání některých ploch při sestavování
nového ÚP, aby své připomínky směřovali písemně na OÚ. Náměty budou posouzeny a v případě oprávněnosti
budou požadavky občanů zapracovány do ÚP. Připomínky, prosím doručte do poloviny měsíce května. Ani ten kdo
tento termín nestihne nebude zbaven možnosti se k novému územnímu plánu vyjádřit. Po vypracování konceptu
bude tento předložen k veřejnému posouzení.
V návrhu pro sestavení nového plánu již obec počítá s rozšířením ploch umožňující individuální výstavbu
na pozemcích dnes klasifikovaných jako zahrady. Tento krok je vstřícný pro novou výstavbu v obci Supíkovice.
Pro názornost uvedu příklad, v Supíkovicích žijí rodiče s velkou zahradou, na které by měli zájem
jejich děti vystavět nový dům. V současnosti byla většina zahrad vedena v ÚP právě jako zahrada, tudíž se na
nich nepočítalo se stavbou nových domů. Mohlo tedy dojít ke komplikacím se stavebním povolením. Podle
navrhovaného ÚP bude většina zahrad mezi zástavbou zařazena do kategorie umožňující novou výstavbu.
Na druhou stranu musím upozornit, že touto změnou se ze zahrad nestávají automaticky stavební
parcely. Dojde jen ke stavu, kdy žadatel o stavební povolení nenarazí na problém, že jeho záměr s výstavbou na
konkrétním místě není v souladu s ÚP. Tedy , že na dané zahradě ( byť je to zahrada rodičů či vlastní ) se v ÚP
neuvažuje s individuální výstavbou.
K tomuto návrhu se v budoucnu budou vyjadřovat veškeré kompetentní instituce. Může tedy dojít
k určitým korekcím, ale snahou obce je, umožnit individuální výstavbu co největšímu počtu majitelů pozemků
v Supíkovicích.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Zajisté jste zaznamenali v médiích zprávy o chystaných reformách regionálního školství a
zaručené informace o tom, která škola a kdy se uzavře.
Jelikož se objevují dotazy z této oblasti i mezi občany obce Supíkovice jak na vedení ZŠ, tak
na vedení obce, považuji za nutné informovat o stavu věcí v tomto občasníku.
Připravovaná reforma opravdu počítá s přenesením zátěže spojené s provozem menších devítiletých škol na
zřizovatele ( v případě naší ZŠ na obec).
Pokud převedu návrh reformy do lidské řeči, je snahou ministerstva dosti výrazně redukovat síť základních škol,
které budou zajišťovat výuku od první po devátou třídu. ZŠ zabezpečující výuku v plném rozsahu základního
vzdělávání potřebuje pro optimální financování stanovený počet žáků - ideálně 24. Tento parametr, stanovený
úředníky na ministerstvu, splňují v okrese Jeseník pouze 3 školy z počtu devatenácti škol (10 devítiletek, 6
obecních malotřídek a tři školy v Jeseníku).
Proč vlastně uvádím všechna tato fakta? Je to z toho důvodu, abych zmínil postoj zastupitelstva obce
Supíkovice k tématu provozování ZŠ Supíkovice. Ačkoli zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení o budoucím
fungování školy, je pro zastupitele zachování školského zařízení v obci Supíkovice v současné podobě jednou z
předních priorit pro fungování kvalitního prostoru pro život.
Chci uklidnit všechny, kteří nějakým způsobem provoz a budoucnost školy sledují, že v nejbližší době se
neuvažuje o žádné redukci či omezování provozu ZŠ. Zákon o regionálním školství není ještě schválen a zprávy ze
začátku roku o jeho platnosti v roce 2013 nyní nejsou tak reálné jak by se mohlo zdát.
Na druhou stranu je nutné zmínit, že přijetí zákona v podobě, jakou navrhoval ministr, by znamenal vážný
problém v zajištění chodu školy. Ani při schválení zákona však nedojde k uzavření ZŠ v Supíkovicích. Je nutné
zjistit faktický dopad na rozpočet obce a poté rozhodnout jak dále postupovat. Tento rozbor se neuskuteční ani
v roce 2013 ani v roce 2014.

Rád bych tedy uklidnil rodiče žáků naší školy, že zvěsti o chystaném omezení provozu školy nejsou
pravdivé a patří do kategorie fámy.

Žáci a učitelé základní školy v Supíkovicích si Vás dovolují pozvat na
Akademii ke Dni matek
koná dne 11.5.2012 v 16:15 hodin v sále Národního domu v Supíkovicích

SRPDŠ:
Po relativním zimním spánku se činnost sdružení pomalu přesouvá do venkovních prostor obce. V sobotu
28.4.2012 se sešli na svém reji místní čarodějnice a čarodějové, aby si společně zasoutěžili v připravených
disciplínách.
V ideálním počasí se sešlo přibližně dvacet nádherně vyvedených masek. Porota jen stěží vybírala nejlepší
výtvory hodné ocenění. Tak se stalo, že na letošním reji bylo uděleno sedm prvních míst za masky.
Jedna z tradičních činností odehrávajících se na konci dubna v Supíkovicích je stavění Máje. Každoroční
tlaky o využití mechanizace a stavění pomoci jeřábu byly hned v začátcích zamítnuty a tak ke slovu přišly svaly
místních otců a zdatných mládenců. V počtu čtrnácti mužských sil se záměr povedl. Nyní se bude nad
Supíkovicemi až do 2.6.2012 tyčit Máj. Proč do 2.6.2012? Právě na tento den si sdružení připravilo akci na
oslavu dětského dne. Po loňském vydařeném freestyle zaměření se rozhodli pořadatelé zaměřit letošní ročník
malinko k přírodě. A je zvykem v odpoledních hodinách skácet a do parku dopravit májku. Tento úkol vždy na
jedničku zvládají děti. Věříme, že se jich na oslavách sejde dostatek a společné odpoledne se vyvede
k všeobecné spokojenosti. Tímto bych Vás všechny rád pozval do parku na oslavy dne dětí

DĚTSKÝ DEN V SUPÍKOVICÍCH
Dne 2.6.2012 od 14.00 hodin v areálu parku vstup volný

OSLAVENCI

Duben
Strnková Marie

86 let

Květen
Frkáň Miloslav

75 let

Srdečně blahopřejeme !!!

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
V minulých Občasnících se jsme Vás informovali o rekonstrukci kapličky U hájenky. Po delší odmlce se podařilo
stavbičku zkompletovat a nyní je tedy ve stavu, který doufejme bude na dlouhá léta ozdobou okolí Supíkovic.

Aby stavba plnila svůj účel stejně, jako v dobách kdy byla postavena rozhodli jsme se za pomoci a spoluúčasti
pana faráře Františka Baroše, uspořádat slavnost u příležitosti posvěcení této stavby v krajině.
Kaplička s reprodukcí obrazu Panny Marie ustavičné pomoci (obraz z oltáře kaple na Nízké hoře)

bude vysvěcena dne 26.5.2012 v 15:00 hodin
Po oficiální části bude připraven menší kulturní program.Po celou dobu bude k dispozici občerstvení.
Všechny občany zveme na událost, která bude první v řadě obdobných akcí. Je povzbuzující zjištění, že i naše
generace dokázala něco malého zachránit i pro ty budoucí.

OČKOVÁNÍ PSŮ: Očkování psů proti vzteklině v obci Supíkovice se uskuteční v

pátek 4. května 2012.
15:30 - 16:30 hod. - Supíkovice ČMPK,
16:30 - 17:30 hod. -Supíkovice ND,
17:30 - 18:30 hod. - Supíkovice Kolonky.
Cena : Hromadné očkování - 150,-Kč, u majitele - 150,-Kč, tel.: 736 233 255, mimo očkovací den u majitele
nebo v ambulanci Česká Ves - 150,-Kč, Vakcína vztekliny na 3 roky - 350,-Kč, Kombinovaná vakcína (6kombinace) - 320,-Kč, Odčervení 1 tableta (10 kg) - 30,-Kč, Odblešení dle váhy - pipeta do 15 kg - 110,-Kč.
Možnost objednání očkování králíků.

ODPADY:
Od dubna přešla obec na čtrnáctidenní systém svozu komunálního odpadu. Po celé období od dubna do konce září
2012 bude svoz probíhat vždy v sudé týdny.
Dne 19.5.2012 proběhne v obci tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Na tradičních stanovištích proběhne svoz od 8 do 10.hodin, kdy firma opustí obec Supíkovice a bude pokračovat
v sousedních Velkých Kuněticích. Bude se vybírat velkoobjemový odpad (matrace, nábytek, oblečení atd.) a
odpad nebezpečný ( nebezpečné kapaliny, pneumatiky, ledničky, léky atd.)
Prosím obyvatele o dodržování pravidel a časů pro dovoz odpadu na jednotlivá stanoviště. Za spolupráci předem
děkuji.

Časový harmonogram svozu:
zastávka ČMPK
prostor za Národním domem
zastávka Kolonky

8:00 – 8:20
8:40 – 9:00
9:20 – 9:40

Fc Tatran Touax Supíkovice
V měsících březnu a dubnu se už naplno rozjela jarní mistrovská soutěž Okresního přeboru v kopané.
Do bojů o body už zasáhla i mužstva mládeže. Mužstvo mužů, které v podzimní části kralovalo v soutěži,
se vstup do jarní poloviny moc nevydařil. Postupně se ale jeho výkony lepší a dokazujeme, že patříme mezi
nejlepší týmy OP Jeseník. Výkony jsou ovlivněny se skladbou sestavy ke každému zápasu způsobené pracovnímí
povinnostmi některých hráčů a také dlouhodobým zraněním.
U mládeže, zatím, víc než o výsledky nám jde hlavně přitáhnout děcka k fotbalu, vychovávat a naučit je
zájmovou formou zodpovědnosti, chování a vystupování ve společnosti. No a taky samozřejmě naučit je co
nejlépe fotbal hrát a svým přístupem propagovat tuto hru. Protože jak kdysi zaznělo v jednom
filmu: Když už fotbal nebude, tak nebude nic!
Naše fanoušky bych chtěl pozvat na turnaj do Staré Červené Vody, kde bude hrát naše mužstvo mužů.
Turnaj se bude hrát ve státní svátek v úterý 8.5.2012 a začíná ve 13.00. hod.
Letos máme naplánováno uspořádat dva fotbalové turnaje. Proto bychom chtěli s předstihem na tyto
akce pozvat všechny příznivce kopané a dobré zábavy.
Je to O pohár Generálního ředitele Touax – 23.6.2012 a turnaj o pohár Starosty Supíkovic – 5.7.2012.
Miloslav Frkáň prezident klubu

Lesy ČR každoročně v rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují jednu dřevinu tak zvaným stromem roku. Pro letošní
rok byl stromem roku vybrán tis. V ČR je původním druhem tis červený (Taxus baccata), stálezelená jehličnatá
dřevina z čeledi tisovitých. V průběhu celého roku budou lesníci z Lesů ČR, během celé řady osvětově
edukativních akcí typu Den s Lesy ČR, představovat veřejnosti tuto dřevinu, zejména pak její přínos pro podporu
rozmanitosti našich lesů. Lesy ČR se dlouhodobě zaměřují na ochranu tisu - mimo jiné také tím, že tis v rámci
obnovy lesních porostů na vhodných stanovištích průběžně vysazují.
Tisy – dlouhověké dřeviny
Tisy mají v našich podmínkách keřovitý nebo stromovitý vzrůst; dosahují výšky přibližně 15 metrů. Jsou
považovány za dlouhověké dřeviny a vyskytují se často ve vícekmenných formách. Kůra tisu je zpočátku hladká,
červenohnědé barvy, která se později mění až na šedočernou. Jehlice tisu mohou být až 3 centimetry dlouhé, na
líci mají barvu temně zelenou, na rubu světlejší, vytrvávají 4 – 8 let. Tisy jsou převážně dvoudomé rostliny.
Samčí i samičí květy, které vykvétají brzy zjara, vyrůstají obvykle na oddělených stromech. Semeno je zčásti
obklopeno jasně červeným, dužnatým míškem. Tisu vyhovuje vlhčí stín až polostín s hlubší živnou půdou.
Dříve u nás tis rostl ve větším zastoupení než dnes. V současnosti se jeho původní populace vyskytují například
na Křivoklátsku, v Lužických horách, Labských pískovcích, v předhůří Šumavy, v Povltaví u Štěchovic, na

historickém rozhraní Čech a Moravy v oblasti Hřebečského hřbetu na Svitavsku, dále pak v Beskydech
a v Moravském krasu.
Celá rostlina, kromě plodového červeného míšku, je pro řadu živočichů i pro člověka prudce jedovatá. Proto se
mu v minulosti říkalo strom smrti. Jedovatost způsobuje směs alkaloidů zvaná taxin. Z historie je známa řada
případů otrav dobytka, zejména koní.
Dřevo tisů: nejtvrdší a nejtěžší dřevo ze všech domácích jehličnanů
Za důvod významného úbytku tisu jsou považovány zejména mimořádné vlastnosti jeho dřeva. Nádherné, husté
tisové dřevo se širokým červenohnědým jádrem a úzkou světlejší bělí je nejtvrdší a nejtěžší z našich domácích
jehličnatých dřevin. Kdysi se mu říkalo „železné dřevo“, protože latě vyrobené z tisu prý vydrží déle než kovové
tyče. Také nejstarší známý dřevěný předmět vyrobený rukou člověka - kopí, jehož stáří se odhaduje na 50 tisíc
let - je z tisu. Kvůli své pružnosti bývalo tisové dřevo oblíbeno zejména na výrobu luků, kuší a dalších zbraní;
v obdobích válek se dokonce stávalo nedostatkovým zbožím.
Tisy mají i svůj svátek, patří však mezi silně ohrožené druhy
Tis je jednou z mála našich domácích dřevin, které mají svůj svátek, respektive hned několik, v našem národním
kalendáři. Je jím například 23. březen, kdy má svátek Ivona, dále 19. květen (Ivo), 7. červen (Iveta); jedná se
o jména keltského původu, znamenající „tisový luk“ nebo také „válečník ozbrojený tisovým lukem“.
Dnes je tis zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožený. Vzhledem ke své vzácnosti, obtížnému
pěstování a nízkému ekonomickému přínosu byl dlouhou dobu při hospodaření v lesích v podstatě opomíjen.
Teprve v posledních zhruba 20 letech probíhají snahy o jeho postupný návrat do našich lesů, v nichž je využíván
na podporu biologické a estetické rozmanitosti. Lesy ČR dnes této dřevině věnují významnou pozornost
a zajišťují ochranu a návrat tisů do našich lesů.

Rychlá půjčka? Čím je nebezpečná?
Všude v okolí jsou nám nabízeny spousty druhů rychlých půjček, rychlých peněz, půjček bez ručitele atd.
Jaká jsou ale rizika těchto půjček? Nebezpečí rychlé půjčky spočívá v rychlém zadlužení a v riziku ztráty
majetku – domu, bytu, vybavení domácností.
Rizikem je jednak vysoký úrok, ale hlavně skryté poplatky a skryté pokuty z prodlení. Tyto pokuty a
sankce jsou často ukryty v drobném textu těchto smluv, a aniž si to zákazník uvědomí, hrozí mu často úroky jen
z denního prodlení. Při splacení někdy dojde k drobným výkyvům, člověk se opozdí o pár dní, pak splátku pošle,
ale věřitel si ze splátky strhne pokutu a eviduje dluh na splátce. Toto však dlužníkovi neoznámí a dluh narůstá.
Toto je jeden příklad možného narůstání dluhu. Nebo když přijdeme o práci, ztratíme schopnost splácet částky,
které jsme původně dohodli. Nebo často dochází k tomu, aby mohla být zaplacena jedna půjčka, kde už hrozí
exekuce, tak se najde řešení v podobě další půjčky, která je už ale na vyšší částku a tak dluhy narůstají. Nebo
mohou dluhy narůstat, když není z čeho je platit. Narůstají o částky nákladů soudního řízení, o částky na
exekuční náklady. Také nás mohou zadlužit děti, či manžel nebo manželka. A dluhy, které vznikly za dobu trvání
manželství jsou povinni platit oba manželé.
Někdy je možné se zadlužit, i když si člověk vůbec půjčku nevezme. Do této kategorie patří například
uzavírání různých pojistných smluv. Např. jeden člověk uzavřel před čtyřmi lety pojistnou smlouvu, pak od ní
odstoupil, ale pojišťovna evidovala storno poplatek 333 Kč a z této částky je teď exekuce na částku 20 tisíc,
kterou musí začít splácet, protože včas nekomunikoval s věřitelem.

Dalším velice obvyklým způsobem zadlužení je prodej zboží na splátky, kdy při koupi výrobku je uzavřena
smlouva o úvěru. Někdy se stane, že o tento výrobek přijdeme, rozbije, či je nám ukraden, ale povinnost splácet
tím nekončí. Nebo výrobek vrátíme, ale povinnost splácet i tak zůstává.
Mohli bychom jmenovat ještě spoustu dalších typů zadlužení, ale důležité je si uvědomit, pokud už jsme
si půjčku vzali, že je nutné ji splácet anebo při nesplácení, je třeba komunikovat s věřitelem, žádat o odklad
splátek, o nižší splátky o splátkový kalendář, nebo posílat alespoň nižší částky.
Spousta společností také dnes nabízí možnost oddlužení. Ale je mnoho společností, které tak dlužníka
ještě více zadluží a připraví o další peníze. Ne každý splňuje podmínky pro oddlužení – pro osobní bankrot.
V rámci Terénního programu Babylon, nabízíme sociální a dluhové poradenství. Toto poradenství je
zdarma, jsme součástí sociálních služeb. Terénní program je jednou ze služeb organizace Darmoděj o.s., jejímž
logem je pomáhat potřebným.
Pracujeme i ve Vaší obci, jsme zde v pátek dopoledne, 1. a 3.týden v měsíci, je možné si s námi domluvit
schůzku, nebo nás můžete navštívit v Jeseníku.
Kontakty: 774 439 041, 774 742 451, případně email: teren.teren@darmodej.cz. Další informace o
nás a o naší práci se také můžete dozvědět i na obecním úřadě.
Přejeme Vám, abyste pokud možno se vůbec nezadlužili a pokud potřebujete konzultaci nebo radu,
můžete se na nás obrátit. Ing. Jana Vrbovská – vedoucí terénního programu Babylon.

A JE TO TADY!!!
Druhou červnovou sobotu 9. června 2012 se uskuteční turistický pochod krásami Rychlebských hor na 7, 20,
30 a 40 km! Trasa s délkou 7 km bude opětovně připravena jako „naučná stezka“ především pro naše nejmenší
„turisty“ – i když projít si jí může každý. Start proběhne tradičně na Střelnici v Javorníku, a to:
- trasa na 7 km
od 9,00 do 11,00 hodin
- trasy na 20 a 30 km
od 7,00 do 9,00 hodin
- trasa na 40 km
od 7,00 do 8,00 hodin (limit 10,00 hodin).
Začněte tedy pomalu vytahovat pohorky ze skříně a masírovat si svaly, a aby se vám lépe šlapalo, vezměte s
sebou rodinu, kamarády a známé. Na konci pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas strávený na trati, úbytek váhy
a změří velikost vašeho nadšení a zážitků!
Startovné – zahrnující občerstvení, pamětní list a ceny pro nejrychlejší účastníky – činí:

- dospělí a děti nad 15 let
- děti od 7 do 15 let
- děti do 7 let

60 Kč
40 Kč
zdarma

Takže stejně jako loni i letos platí – „Potkáme se na Rychlebské“, přijďte nás podpořit!
Akci pořádá občanské sdružení NA JEDNÉ LODI ve spolupráci
s Městem Javorník a Informačním centrem Jesenicka.
Pochod se koná za každého počasí na vlastní nebezpečí účastníků.
Kontakt: Martina Mařáková, e-mail: marakova.martina@seznam.cz, mobil: 739 717 296
Duben 2012

